Pressemelding – mai 2021

Nyhet!
Perfekt Fasade Plus – Beckers’ aller beste fasademaling
Nyheten Perfekt Fasade Plus er Beckers’ aller beste
fasademaling med 15 års fargegaranti. Malingen er et
resultat av en solid satsing på fasademaling. Den fyldige
konsistensen gjør ikke bare fasaden fin og jevn på bare
to strøk, den blir også ekstra slitesterk og treverket får
solid beskyttelse.
Ingenting gjør mer for førsteinntrykket enn en velstelt fasade.
En velstelt fasade er ikke bare en fryd for øyet, men med riktig
malingskvalitet øker også fasadens levetid, og behovet for
vedlikehold reduseres.
Nye Perfekt Fasade Plus er fremstilt for å gi den malte
overflaten god beskyttelse mot Nordens tøffe vær. Malingen
flyter lett ut, og etter bare to strøk får treverket den
beskyttelsen den trenger. Malingen kan påføres i tynnere lag
enn det som generelt anbefales for fasademaling, noe som
gjør at én liter holder til hele 6–8 kvadratmeter.
Konsistensen er fyldig, noe som gjør det enkelt å påføre
malingen og få et jevnt og glatt resultat – helt uten skjolder.
Det gjør at treverket under malingen er bedre beskyttet, og at
fasaden blir mer slitesterk. Du trenger derfor ikke å male huset
like ofte. I tillegg har malingen 15 års fargegaranti.
Perfekt Fasade Plus er produsert i henhold til Mass
Balance-prinsippet, som er en viktig del av Beckers’ arbeid
mot mer bærekraftige produkter. Det betyr at det brukes flere
biobaserte og fornybare råvarer i produksjonen, og resultatet
er et mer miljøvennlig bindemiddel, med akkurat de samme
egenskapene. Økning i bruk av biobasert materiell bidrar til
et raskere skifte mot en mer bærekraftig malebransje, noe
Beckers går i bresjen for. Perfekt Fasade Plus er i tillegg
Svanemerket.
Perfekt Fasade Plus er overmalingsbar etter 3–4 timer,
og selges i spann på 1,3 og 10 liter. Veiledende utsalgspris
Perfekt Fasade Plus 1 liter kr 159 og 3 liter kr 479.

Fasaden og vinduet er malt i fargen Jaspis 058, listene og vinduskarmene i fargen Korall 001. Benken er malt i Malakit 084.

Fasaden er malt i fargen Sommarnatt 089, listene i Korall 001 og
vinduene i Japsis 058.

Siden 1865 har Bekcers inspirert mennesker til å male sine hjem, og i dag er malingsprodusenten en av Skandinavias
største og mest miljøvennlige. 99 prosent av malingen er i dag vanntynnbar – og produsentens neste mål er å redusere
karbondioksidutslippene med 50 prosent innen 2020. Beckers forhandles av Tikkurila Norge AS. Les mer på beckers.no.

Pressemelding – april 2021

Slik maler du fasaden for best resultat:
•

Dekk til vinduer, og legg beskyttelsesplast på bakken
nær fasaden. Spyl fasaden med vann og påfør deretter
Beckers’ Utendørsvask. La middelet virke og skyll bort
med vann. Brukes det høytrykkspyler så pass på at trykket
ikke er for høyt, da det kan skade treverket. Er det sopp
eller alger på treverket, bør også Sopp- og algemiddel
brukes.

•

Kontroller treverket varsomt ved å pirke med en kniv
eller skrutrekker, spesielt ved skjøter og endeved. Bytt
ut mykt og fuktig tre før du maler. Skrap bort maling som
flaker og sitter løst. Om det er luftrom eller sprekker, eller
om malingen er lagt i veldig tykke lag, bør du fjerne all
malingen. Bruk varme, skrape eller malingsfjerner.

•

Bruk Oljegrunning i skjøter og på endeved. Tørk bort
overflødig olje etter 30 minutter. Påfør så grunning på alle
overflater, og følg tørketidene. Sprekker på større enn to
millimeter, kan repareres med Malingsfug etter grunning.

•

Påfør rikelig med maling, og mal ovenfra og ned. Sørg
for at malingen dekker overalt, og vær ekstra nøye
med skjøter og endeved. La malingen tørke grundig før
påføring av nytt lag. Ikke mal når det regner, det kan gjøre
overflaten matt og skjoldete.

Nyheten Perfekt Fasade Plus fra Beckers har en fyldig konsistens som
gir en jevnt og glatt overflate med solid beskyttelse.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Malin Lauritzen, 928 97 717, malin@perpr.no.
Høyoppløste bilder kan lastes ned på perpr.no.
Siden 1865 har Bekcers inspirert mennesker til å male sine hjem, og i dag er malingsprodusenten en av Skandinavias
største og mest miljøvennlige. 99 prosent av malingen er i dag vanntynnbar – og produsentens neste mål er å redusere
karbondioksidutslippene med 50 prosent innen 2020. Beckers forhandles av Tikkurila Norge AS. Les mer på beckers.no.

